
R O Z P I S 
 

  Mistrovství MSKSOS ve sprintových štafetách 

    závod s ID 2949 

Závody se konají pod záštitou města Třinec 

 

 

Pořádající orgán:  Moravskoslezský krajský svaz OS 

Pořádající subjekt:  TJ TŽ Třinec, orientační běh 

Klasifikace závodu: jednorázový denní závod 4-členných smíšených štafet 

Datum konání: sobota 11. 4. 2015  

Centrum: Atletický stadion Třinec (krytá tribuna), 

 GPS 49.6694033N, 18.6649461E 

Prezentace:   v centru závodu, 13 - 14 hod. 

Soupisky:   vyplněním v systému ORIS do pátku 10. 4. 2014 do 18 hod. 

    Jen výjimečně lze opravit soupisky v den závodu od 13 - 14 hod. 

Start 00:     15,00 hod., hromadný start po vlnách (upřesněno v pokynech) 

Vzdálenosti:   parkoviště - centrum: 250-350 m 

    centrum - start - cíl: 0 m 

Možnost převlékání:  sedadla pod krytou tribunou 

Způsob ražení:  elektronický systém SPORTIdent 

    Poplatek za zapůjčení SI 40,-Kč, za ztrátu SI 700,-Kč 

Kategorie:   Štafeta může být složena z 1 závodníka jiného oddílu!!! 

DH14 (žactvo), DH18 (dorost), DH21 (dospělí) 
DH140, DH190 (veteráni) - (u veteránských kategorií číslo 

označení kategorie znamená minimální součet věků všech členů 

štafety, podmínkou startu je věková kategorie 35 a vyšší) 

U všech kategorií štafet (kromě MIX) je podmínka složení 

štafety z 2 závodnic D + 2 závodníků H 

Složení úseků štafety DHDH (na lichém úseku musí běžet žena, 

kromě MIX) 

MIX (bez omezení, 4-členná) 

Přihlášky: do čtvrtku 2. 4. 2015 do 23:59 v systému ORIS  

Zahraniční závodníci zasílejte e-mailem na adresu: 

black.trz@seznam.cz (přihlášku považujte za přijatou  pouze 

pokud obdržíte potvrzení – reply) 

Dodatečné přihlášky za dvojnásobné startovné!! (a to pouze do 

vakantů) 

Startovné:   DH14       240,-Kč za štafetu 

    DH18, DH21, DH140, DH190, MIX  340,-Kč za štafetu 

Způsob úhrady: vklad uhraďte převodem na účet TJ TŽ Třinec u ČS Třinec,  

č. účtu: 1682590339/0800, variabilní symbol uvádějte ve tvaru 

027XXXX, kde XXXX značí číslo oddílu dle adresáře ČSOS, 

doklad o zaplacení předložte u prezentace 

Mapa: STaRS, 1:4000, E=2,5m, (nová mapa) 

stav březen 2015, formát A4, ISSOM 2007,  

mapa vodovzdorně upravena 

Terén:    areál sportovišť, městská zástavba se zelení, lesopark 

Parkování:   pouze na dopravním hřišti Třinec  

(GPS 49.6719703N, 18.6647164E), dle pokynů pořadatelů 

mailto:black.trz@seznam.cz


Protesty: K rukám hlavního rozhodčího, vklad 100,-Kč. Písemně doložené 

v termínu, podle Pravidel OB čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2. 

poštou na adresu: Mária Kovaříková, Palackého 433, Třinec 

73961  

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu MSKSOS                

a Prováděcích předpisů  MSKSOS  k soutěžím pro rok 2015. 

Upozornění:   VŠICHNI ZÁVODNÍCI ZÁVODÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ 

Provozování jakékoliv prodejní a propagační činnosti je možné 

pouze se souhlasem ředitele závodu 

Informace:   na stránce závodu http://www.obtjtz.vtrinci.cz/ 

Anna Gavendová, tel.: 558 958533, mobil +420 776 862871  

e-mail: annagavendova@seznam.cz 

Martin Kovařík, mobil +420 777282624, 

e-mail: mkove@seznam.cz 

Funkcionáři: ředitel: Anna Gavendová, R3 

 hlavní rozhodčí: Mária Kovaříková, R3 

stavitel tratí: Martin Kovařík, R2 

   

 

Rozpis byl schválen SK MSKSOS dne 11. 3. 2015 
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